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Javasolta, hogy tolják Szlovákia határát 40 kilométerrel északabbra, s akkor      
mindjárt megszűnnek a magyar problémák… 
    Nagyon nagy kár, hogy a nagyhatalmak képviselői nem méltóztattak 
sétahajókázni az Ipolyon! Akkor Meciamak nem lett volna baja a felvidéki/
szlovákiai magyarokkal. Talán még Meciár sem lett volna! 
 
    Az a nagyszerű egység, amelyet Ausztria-Magyarország képviselt gazdaságilag, 
kulturálisan, geológiailag, ökológiailag, a maga számos nemzetiségével, igen al-
kalmas lett volna a továbbélésre, mint egy közös Európa-mag. Csupán a Habsburg 
császári önkényuralmat és a népeket egymás ellen ugrató kamarillát kellett volna 
felszámolni, nem pedig esztelen, bosszúvágytól, kapzsiságtól hajtva feldarabolni. 
Szent István koronája a medence népeit egyesítette, összekovácsolta és évszázad-
okon át hűségesen védte minden külső ellenség ellen, Trianon viszont kiszolgálta-
tottá és védtelenné tette őket. Arra a kérdésre, hogy az Európai Unió tud-e segíteni 
abban, hogy ezt a hajdani egységet legalább eszmeileg feltámassza, majd az elkö-
vetkezendő évek adhatnak választ. 
                                                                                                Bartha István 
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    „Kik követték el a magyar nemzetlo-
pást? Neveket említhetnénk és vitatkoz-
hatnánk apróságokon. De ne tegyük. És 
ne higgyünk a „nemzetlopás nem elévü-
lő bűntett” meghatározásra építők igaz-
ságszolgáltatásában.” 
(Felelet a Trianonozásra) 
 
    Megjelent a szerző által alapított és 
szerkesztett könyvsorozatban a NIS Ki-
adónál,  az Erdélyi Kiskönyvtár 22. és a  
Nis Electronics Graphi Center nyomdá-
jának első könyveként Kolozsváron, 
2002-ben. 



Több helyen is megfordult és sikeres fellépéseivel gazdagította a magyar elő-
adóművészek svédországi jó szereplését a csíkszeredai Harmónia kamarakórus. 
Vezetője Gergely-Simon Ibolya elmondta, hogy ittlétüket  Szalay Zoltán népze-
neszakértő és Fodor Béla lundi ITEK elnök évek óta ápolt jó kapcsolatának kö-
szönhetik. Felvételünk a lundi Idősek Otthonában tartott bemutatkozáson ké-
szült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kolozsvári bábosok Keljfeljancsi Komédiás Kompániája a SMOSZ szer-
vezésében a svéd-magyar gyermekek örömére Mikulás környékén járt Svédor-
szágban. 
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata svédországi 

turnéján Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? című komédiájával öreg-
bítette sikereit. Az előadás Gali László Jászai Mari díjas rendezte. A szereplők: 
Ferenczy István, Szentgyörgyi-díjas, Nagy József, Kárp György, Tatai Sándor és 
Györffy András. 


